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VITAL VOICES jest globalną organizacją  wspierającą 
rozwój kobiet 

Vital Voices działa 

globalnie od 1997r

Hillary R. Clinton  

założycielka Vital

Voices Global 

Partnership

W Polsce Vital Voices

działa od 2010r

Jolanta Kwaśniewska  

honorowa patronka Vital

Voices w Polsce



Misją Vital Voices jest tworzenie lepszego świata 
poprzez odkrywanie Liderek i inwestowanie w nie
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Masz energię, 
pasję i chcesz 

być liderką

2

Rozpoczynasz 
współpracę z 
Vital Voices

Angażujesz się w 
różne inicjatywy   

Wspierasz inne 
kobiety z Twojego 

otoczenia

It starts with the Leader: https://www.youtube.com/watch?v=5MO5WyTPeNU

Inwestujesz 
czas i energię 
w swój rozwój 
z  Vital Voices

Rozwijasz się i 
stajesz się 
silniejsza

Tworzysz 
lepszy świat 

dla wszystkich
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567

https://www.youtube.com/watch?v=5MO5WyTPeNU


Celem Vital Voices jest rozwijanie potencjału 
przywódczego kobiet na świecie poprzez mentoring

MENTORING

Przywództwo

NetworkInspiracja

10 tys. kobiet z 127 krajów Azji, Afryki, Ameryki i 

Europy wzięło udział w programach mentoringowych

Vital Voices na całym świecie

500 tys. kobiet zostało przeszkolonych w lokalnych 

środowiskach przez liderki 

programów Vital Voices na całym świecie

80 krajów realizuje obecnie programy 

mentoringowe Vital Voices



Vital Voices wspierają liderki ze świata biznesu,  
kultury i nauki tworząc Vital Voices Partnership



Vital Voices w Polsce działa poprzez organizowanie 
różnorodnych programów wspierających kobiety

✓ Programy Mentoringowe

✓ Global Mentoring Walk

✓ Vital Voices CLUB

✓ Spotkania i Warsztaty



Vital Voices Club jest wyjątkową grupą niezwykłych, 
odnoszących sukcesy kobiet 

Jak działa Vital Voices Club?

✓ Interesujące wykłady 

✓ Spotkania networkingowe

✓ Inspirujące prezentacje

✓ Niezapomniane dyskusje

✓ Atrakcyjne szkolenia

✓ Możliwość uczenia się od najlepszych



Dołącz do Vital Voices Club - rozwijaj siebie i 
zmieniaj świat

✓ Przynależność do Vital

Voices Club -

niezapomniane spotkania, 

kontakty, inspiracje

✓ Możliwość zostania

Mentorką Vital Voices

✓ Uczestnictwo w min. 8 

spotkaniach organizowanych 

przez Vital Voices tylko dla 

członkiń VV Club

✓ Uczestnictwo w spotkaniu 

świątecznym

✓ Dostęp do informacji o 

wydarzeniach, inicjatywach, 

spotkaniach

Co zyskam? Czy mogę dołączyć? Jak dołączyć?

✓ Chcesz  się rozwijać i 

zmieniać świat ?

✓ Jesteś przedsiębiorczynią 

lub managerką w 

korporacji?

✓ Posiadasz rekomendację 

min. 2 członkiń Vital Voices

Club?

✓ Jeśli nie posiadasz 

rekomendacji a chcesz 

przystapić do VV Club -

napisz do nas!

✓ Skontaktuj się z nami: 

info@vitalvoices.pl

✓ Wypełnij formularz 

aplikacyjny i prześlij do nas 

wraz z rekomendacjami

✓ Weź udział w rozmowie  z 

nami

✓ Opłać składkę

✓ Rozwijaj się razem z Vital

Voices

ZAPRASZAMY DO 

VITAL VOICES CLUB

mailto:info@vitalvoices.pl


Masz pytania? – Skontaktuj się z nami

Elżbieta Raczkowska

CEO 

elzbieta.raczkowska@vitalvoices.pl 

Marta Byczkowska

CFO

marta.byczkowska@vitalvoices.pl 

Facebook.com/VitalVoicesChapterPoland
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